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Editie Zwijndrecht - Zwijndrecht v.v 
  
 
  

Voorwoord.   

Na een voorbereiding van 5 maanden was het 2 juni zover, dat we konden 
gaan fietsen. Het was mij een eer om vanuit het bestuur, voorzitter van de 
commissie te zijn. Snel waren de 4 commissieleden gevonden. Hieronder 
leveren zij hun aandeel in het voorwoord. Hun medewerking en 
enthousiasme was inspirerend, om tot het eindresultaat van de tocht te 
komen. Soms wisten ze ideeën op de juiste wijze af te remmen of te 
zorgen voor de juiste uitwerking. De samenwerking met Veerle Nyssen, 
sportpromotor Zwijndrecht B. was uitstekend. Tot 2 x toe waren we welkom 
in Zwijndrecht om de dag te bespreken.  
   
Naast de commissie hebben vele sponsoren gezorgd, dat we een leuk 

bedrag voor KiKa bij elkaar kregen. Veel leden waren bereid hun steentje bij te dragen aan de rit. 
Hun namen kom je verder in het blad tegen. De dag zelf was geslaagd, gezien de positieve reacties 
achteraf, kunnen we dit zeggen. Het weer werkte hier ook aan mee, niet al te veel wind. Hoewel de 
wind uit het noorden na pakweg 180 km voelt nooit prettig. We kunnen terug zien op een geslaagde 
tocht.  Nog een maand afronden en de rit is klaar. We willen alle sponsoren, deelnemers, begeleiding 
en ondersteunende diensten bedanken voor hun spontane hulp en deelname.  
   

Jan Korteland.  
Voorzitter Zwijndrecht-Zwijndrecht commissie   
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STICHTING INTERNATIONALE CONTACTEN ZWIJNDRECHT.  
De oudste vriendschapsband tussen Zwijndrecht en een plaats in het buitenland dateert uit 1978, 
toen voor de eerste maal een toertocht werd gehouden, aangeduid als “Zwijndrecht —Zwijndrecht 
v.v.”. In feite een fietstocht van Nederlands Zwijndrecht naar Belgisch Zwijndrecht. Vanaf dat moment 
op geweldige wijze georganiseerd door D.T.C. de Mol. De Stichting Internationale Contacten 
Zwijndrecht is enthousiast over de continuïteit van deze jaarlijkse gebeurtenis. Een prima voorbeeld 
van internationale vriendschap, vooral nu hierbij ook een goed doel werd gediend, namelijk ‘Kika’. Dit 
belangrijke sportelement past geheel in de doelstellingen van de S.I.C.Z.  Eén daarvan is namelijk 
het organiseren van internationale uitwisselingsprogramma’s op het gebied van cultuur, sport, 
onderwijs, economie en handel. De Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht bestaat tien jaar 
en het bestuur bestaat uit leden, die de Gemeente Zwijndrecht terzijde staan bij internationale 
aangelegenheden. De voormalig activiteiten van de Gemeente Zwijndrecht op dit gebied zijn door de 
stichting overgenomen.  
   
Henny van Rijn, PR/communicatie bestuur S.I.C.Z., tel.078-6 12 73 71  
Meer info: Robert de Oude, coördinator in bestuur S.I.C.Z., tel.078-6 12 68 05  
   

      

30 jaar Zwijndrecht-Zwijndrecht .  
Zaterdag 2 juni 2007 is voor de dertigste keer Zwijndrecht NL - Zwijndrecht België gereden. Zo’n 250 
tourrijders reden mee, en dat is flink wat meer dan we de laatste jaren gewend zijn. Ik had de eer om 
in Zwijndrecht NL het startschot te mogen geven. Om 08.00 uur starten de renners aan hun 
monstertocht van meer dan 200 km. Petje af voor allen die de tocht met een gemiddelde snelheid 
van 25 km hebben volbracht. Het weer werkte mee: zon en geen regen en een temperatuur van 23 
graden. Om 18.35 uur konden wij de renners weer verwelkomen op sportcomplex Bakestein. Dankzij 
de gedegen en strakke organisatie is het evenement zonder incidenten verlopen. Alleen een scherpe 
richel net voor de Waaslandtunnel in België zorgde voor een flink aantal lekrijders. Ook daar had de 
organisatie een oplossing voor: reservewielen of de bezemwagen. In België wachtte de renners 
vanwege het jubileum een speciaal onthaal door een fanfare op de fiets. De hapjes en drankjes 
maakten het feest compleet.  
   
De gemeente Zwijndrecht is trots om de start en de aankomst van een dergelijk sportevenement 
binnen haar grenzen te hebben. Een evenement waarbij ook nog eens de vriendschapsbanden met 
het Belgische Zwijndrecht worden verstevigd.  Op naar het volgende jubileum.  
   

Antoin Scholten  
Burgemeester van Zwijndrecht NL  

      

   

Leeft Zwijndrecht-Zwijndrecht nog?  
Moeten we Zwijndrecht – Zwijndrecht nog wel organiseren……….??  
Is deze toertocht over zijn hoogtepunt heen…………………………??  
Misschien zijn de mensen wel op zo’n lange toertocht uitgekeken….?? 

Dit is de sfeer van de geluiden die een aantal maanden geleden nog te horen waren. Gelukkig is 
alles heel anders gelopen: Jan Korteland was de bezielende voortrekker van een nieuw gevormde 
commissie, waarvan ikzelf ook deel mocht uitmaken. Vanaf het begin werd er met veel enthousiasme 
gewerkt om de 30e editie tot een succes te maken. Een compliment aan het adres van Cees Bakker 
voor de prachtige nieuwe route is hier zeker op zijn plaats! Gezien de vele reacties ,zie ook elders in 
dit blad, hebben alle deelnemers en begeleiders een onvergetelijke dag gehad. Hieruit blijkt dat 
Zwijndrecht – Zwijndrecht nog volop leeft en ook voorlopig moet blijven leven!! 
Hartelijk dank aan alle deelnemers, sponsoren en iedereen die van deze dag een feest hebben 
gemaakt!!!  
   

Karel Uitterlinden  

 



  Het toeleven naar Zwijndrecht (NL) - Zwijndrecht (B)  
Het toeleven naar Zwijndrecht (NL) - Zwijndrecht (B) v.v. 2007 was voor mij om 3 redenen extra 
spannend en wel hierom:  
1e In januari had ik een onderhoud met één van de vorige sponsors en deze sprak de 

veronderstelling uit dat wij Zw-Zw niet zouden kunnen organiseren, nu de betreffende commissie 
in zo’n laat stadium was opgestapt. Toen ik zei dat wij toch zouden proberen er iets moois van te 
maken, was de reactie: “Als je dat lukt, neem ik mijn pet diep voor jullie af”.  

2e Geluk kan je niet dwingen, maar mijn stelling is altijd dat je het geluk wel een handje kan helpen, 
door een positieve grondhouding.  

3e Als ontwerper van de bijna totaal nieuw route, althans in Nederland, was ik heel benieuwd hoe 
één en ander in de smaak zou vallen.  
Het - nu bekende - resultaat op 2 juni was één groot feest!!!  

4e Zoveel deelnemers (260) hebben we in 20 jaar niet meer gehad!  
5e De sfeer was geweldig, het weer prima en er is geen sprake geweest van materiele- of 

lichamelijke problemen - op een paar!!!!! lekke banden in Antwerpen na - (hoe bestaat het).  
6e De route werd algemeen erg gewaardeerd.  
   
Conclusie: Fantastisch dat we zo’n mooi bedrag hebben opgehaald voor KiKa!  
Dit is een gelukkig mens en een diepe buiging voor mijn medeorganisatoren!  
   

Cees Bakker  
      

 
      

Voor iets moois moet je tijd maken.  
Tijdens één van onze ritten naar de schaatsbaan in het afgelopen winterseizoen zei Jan dat hij met 
nog een aantal anderen als Zwijndrecht -Zwijndrecht commissie de inmiddels alom bekende 30e 
editie wilde organiseren. Hij vroeg mij of ik interesse had in deze commissie zitting te nemen om 
gezamenlijk een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. In eerste instantie hield ik de boot af omdat 
ik vooralsnog niet kon inschatten of ik de gelegenheid zou hebben mij op een goede manier te 
kunnen inzetten. Echter, met de gedachte dat ik als -sinds jaren- medevoorrijder van de diverse door 
onze club georganiseerde ritten niet achter kon blijven heb ik uiteindelijk ja gezegd. Ik ben blij dat ik 
die beslissing heb genomen en mij met de anderen heb kunnen inzetten om te proberen de rit tot een 
succes te maken. Met plezier heb ik de contacten met Zwijndrecht (B) meegemaakt en diverse 
malen, zowel geheel als gedeeltelijk de telkens weer aangepaste route voorgereden. Wij konden ons 
immers niet veroorloven onderweg met een misschien wel groot peloton in de fout te gaan. 
Ondertussen heb ik mij bezig gehouden sponsoren te zoeken teneinde ook financieel een goed 
resultaat te bereiken en tevens de rit bij zoveel mogelijk fietsliefhebbers onder de aandacht te 
brengen.  
   
Want ons doel was: een zo groot mogelijk peloton met alles wat er bij hoort (verkeersbegeleiders, 
materiaal- en bezemwagens e.d.) en trachten een zo hoog mogelijk bedrag voor KiKa bij elkaar te 
sprokkelen. Een week voor de rit hadden we alles op orde, hadden we inzage in het resultaat doch 
met de dag steeg de spanning want een succesvolle rit valt of staat met het weer. Hoeveel 
deelnemers zullen er zijn bij slecht weer? Want ondanks het groot aantal voorinschrijvingen moet je 
dat dan maar afwachten. Inmiddels weten we het allemaal: het was een prachtige dag, volop zon, 
over het algemeen weinig wind –alleen de laatste 50km was het even stampen- en een prima 
fietstemperatuur. En….ruim 250 enthousiaste fietsers bij de start en ook weer bij terugkomst. Kortom, 
het was de hele dag genieten.  
   
   
   
 
 
 

  



Daarom kan ik ook zeggen dat ik vanaf de voorbereiding tot aan de laatste afgelegde meters met 
groot plezier mijn steentje heb kunnen bijdragen aan het behaalde succes. Ik bedank hierbij de 
sponsoren die hun bijdragen ter dekking van de organisatiekosten en de aan KiKa overhandigde 
cheque aan ons hebben toevertrouwd. Tevens bedank ik de medecommissieleden en niet te 
vergeten hun partners voor de ontvangst thuis tijdens de voorbesprekingen en goede samenwerking. 
In het bijzonder Jan, onder wiens bezielende leiding als voorzitter van de commissie de lijnen tot in 
detail zijn uitgezet .  

Wout Borman. 
 

 

 

Een avond in December  
Op een avond in december werd ik aan de telefoon geroepen door mijn vrouw, met de mededeling 
dat Jan Korteland aan de lijn was. Na de jaarvergadering, over de nieuwe structuur van de 
vereniging, ging er bij mij al een belletje rinkelen. Of ik zin had om mee te doen in de voorbereiding 
voor de 30e Zwijndrecht - Zwijndrecht. Ik ondervond toen, wat velen al hebben ondervonden, dat je 
tegen Jan met zijn enthousiasme geen nee kan zeggen. Daarbij moet ik gelijk zeggen, dat ik er geen 
moment spijt van heb gehad. In januari zijn we begonnen om deze rit te organiseren, waarbij de 
eerlijkheid dient te zeggen, dat Jan en Cees met de route al heel ver waren. Zelf had ik weinig idee 
hoe Zwijndrecht - Zwijndrecht binnen de vereniging leefde, omdat ik sinds 6 december 2005 al in de 
lappenmand zit en sinds die tijd niet kan fietsen. Gelukkig ben ik nu weer in staat voorzichtig weer te 
gaan fietsen. Door het aantal voorinschrijvingen werden wij zeer plezierig verrast en kreeg ik het 
gevoel, dat er iets moois zat aan te komen.  
   
De tocht zelf heb ik van een totaal andere kant gezien dan de 250 deelnemers, namelijk vanuit de 
tassenauto van Chris Korevaar. Dit clubje mensen achter het peloton is in de loop van de dag een 
prima ploeg gebleken. Zeker gelet op het feit, dat deze mensen veelal niet bij de vereniging 
betrokken zijn en dit vrijwillig en als sponsoring hebben gedaan. Ik wil hen hierbij dan ook heel erg 
bedanken voor hun inzet en hun bijdrage aan een zeer geslaagde tocht en een fantastisch bedrag 
voor Kika.  
   
Ik heb begrepen uit reacties van deze mensen, dat het een zeer aparte beleving is om zoiets mee te 
maken. Zeker het moment na de pauze in Zwijndrecht BE, waar op 500m voor de Waaslandtunnel 
een 20 tal lekke banden tegelijk vielen bij het kruisen van de trambaan. De chaos was compleet en 
de reserve wielen waren nu niet toerijkend meer. De fietsen als een speer in de bezemwagen en de 
renners in alle volgauto’s, waarbij dank aan onze Belgische collega. Achter ons stond het verkeer 
volledig vast, omdat wij nog op de kruising met de trambaan stonden. Onze motoragent werd er niet 
warm of koud van en bleef samen met onze voorzitter Rob van Rutten de boel onder controle 
houden. We zijn als groep door de tunnel en de rest van Antwerpen geloodst en konden op de 
Italiëlei weer bij het stopgezette peloton aansluiten. Ik heb menigmaal Zw-Zw gereden, maar dit was 
ook voor mij een zeer indrukwekkende en aparte belevenis. Door deze toestanden liepen we 
ongeveer 15 minuten achter op het schema en zonder kortere rust heeft onze rekenmeester Jan het 
voor elkaar gekregen om op de minuut op tijd in Zwijndrecht te zijn. 
   
Door alle reacties bij aankomst durf ik te stellen, dat we een zeer geslaagde dag hebben gehad en 
als je een groots opgezette toertocht wil hebben, je gewoon even Jan Korteland moet bellen en dan 
komt het dik in orde.  
   
Ik hoop tot gauw op de fiets,  

André Vlasblom.  
  

 

 

 

 

 



De Jan Jongman Memorial tocht  
Op zaterdag 14 juli hebben wij voor de 1e keer de Jan Jongman Memorial tocht gereden. De opzet is 
deze tocht jaarlijks te rijden. Als je dan als vereniging deze jaarlijks terugkerende tocht wilt rijden, zal 
dat zeker een goede reden hebben.  
   
En die is er ook!!!!!!!!!!  
   
Jan Jongman, bij de ouderen van ons zeer wel bekend, maar voor nieuwere leden alleen een naam. 
Jan Jongman, geboren in Hekendorp, komt op een gegeven moment in Zwijndrecht wonen. Een 
hobby van hem is racefietsen bij DRC de Mol. Door dat te doen ontmoet hij ook andere 
gelijkgezinden en zij worden vrienden. Er komt dan een moment waarop zij besluiten de vriendschap 
verder uit te bouwen en gezamenlijk een toerfietsclub op te richten. Dat wordt dan DTC de Mol. Dan 
komen ook de sterke punten van Jan naar voren. Iets organiseren, waar een ander plezier aan 
beleeft. Hij doet dat in zijn gezin, op zijn werk en ook bij de MOL. De MOL groeit als toerafdeling. 
Gezamenlijk willen deze twee afdelingen een onderkomen hebben. Er is wat afgepraat vooraf om dat 
te realiseren. Ook de grootte van zo’n onderkomen heeft veel discussie opgeleverd. Uiteindelijk 
ontstond het huidige clubhuis aan de Vogelaarsweg in Dordrecht. Dat de gemeente Dordrecht daar 
ook een wielerparcours aan vastplakte met een mooie heuvel, zegt toch weer iets over het 
organisatorisch vermogen van het bestuur wat dan de naam krijgt DSV de MOL. 
   
Het gezegde: Fietsen bij DE MOL, doe je voor de LOL ontstaat dan uit de voorwaarden waaraan Jan 
Jongman zijn inzet heeft gegegeven. Na zijn overlijden  is er door zijn familie en in het bijzijn van al 
zijn fietsvrienden, waarbij de grote aula in Zwijndrecht wat aan de kleine kant lijkt , afscheid van hem 
genomen.  
   
Een man die zoveel voor onze club heeft betekend en  heeft gedaan, moeten we in ere houden, die 
mogen we nooit vergeten. In overleg met zijn vrouw Riny is besloten om een bokaal ter beschikking 
te stellen voor degene die zich voor de vereniging op bijzondere wijze heeft ingezet. Deze bokaal 
noemen we dan de Jan Jongman bokaal. Veel leden hebben aan de oproep gehoor gegeven om 
zaterdag 14 juli 2007 aanwezig te zijn en deze 1e Jan Jongman Memorial tocht mee te rijden. We 
waren met maar liefst 56 deelnemers. De voorrijders Jan Stam en Koos Schenk hadden het tempo 
perfect onder controle.  
   
Voor het vertrek heet Gerrit van den Bogerd namens de op vakantie zijnde voorzitter Rob van Rutten, 
mevrouw Riny Jongman welkom en geeft aan waarom die dag voor haar zo speciaal is. Het wordt 
een tocht met een afstand van ongeveer 120 km, waarbij als herinnering door de geboorte plaats van 
Jan Jongman, Hekendorp, gereden wordt. In de daar al sinds de geboorte van Jan bestaande 
uitspanning, doen wij aan ontspanning met behulp van koffie en een onderling praatje. Gezamenlijk, 
er is die dag geen behoefte aan een snelle groep, gaan we via de pont bij Schoonhoven terug naar 
het clubhuis. Hier worden we ontvangen door de hele familie Jongman. Mevrouw Riny Jongman 
overhandigt aan Anne Marie Verjaal, molrittenkampioen 2006 en secretaris van de toerafdeling, als 
eerste de Wisselbeker, die hem graag in ontvangst neemt. Voor alle deelnemers is er een Jan 
Jongman Memorial medaille.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doelstelling 2007 van Zwijndrecht-Zwijndrecht. K i K a  
Mocht in het jaar 2006 de doelstelling van Zwijndrecht-Zwijndrecht nog wat onduidelijk zijn geweest. 
In 2007 is dat anders geregeld. Een nieuw organisatie comité heeft vanaf het begin de doelstelling 
voorop gesteld. Geld inzamelen voor het KiKa , het kinderkankervrij fonds waarbij geld ingezameld 
wordt voor medicijnen die voor kinderen met kanker geschikt zijn, waarbij zij niet meer afhankelijk zijn 
van de medicijnen die voor volwassenen bestemd zijn. De medicijn industrie had nog geen oog voor 
deze kleine groep patiënten en wilde voor hen geen aparte medicijnen maken die op hun leeftijd 
aangepast was.        
Inmiddels blijkt dat onder druk van de publieke opinie daar verandering in lijkt te komen. Daar kun je 
niet op wachten, want kinderen met kanker zijn er iedere dag en die moeten NU geholpen worden. 
KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in 
Nederland: Sophia in Rotterdam, Willem-Alexander in Leiden, VU medisch centrum en Emma in 
Amsterdam, Wilhelmina in Utrecht, Beatrix in Groningen en UMC St. Radboud in Nijmegen. Om 
precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken 
voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer genezing 
en kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa uw steun vraagt. Want kinderen met kanker worden liever gisteren 
beter dan vandaag. Voor meer informatie zie www.kika.nl, postgiro 8118. Wat is er mooier dan na 
de Jan Jongman Memorial een cheque te overhandigen aan de Stichting KiKa?  
   
Jan Korteland, de bezielende motor dit jaar van Zwijndrecht-Zwijndrecht, gaf in het kort weer wat er 
allemaal bij de organisatie van zo’n groot evenement kwam kijken. Nogmaals voor de hele 
organisatie niets dan lof, proficiat!!!!!!!!!!! Na de uiteenzetting onthulde Jan, op Kazan-achtige wijze, 
het bedrag dat bijeen gebracht was door de deelnemers en de sponsoren, nl. € 4.500,00. De heer 
Ton Legerstee van de organisatie KiKa nam met veel plezier de cheque in ontvangst en bedankte 
namens de kinderen,die het broodnodig hebben, iedereen voor hun inzet.  
  

 

  

Dit was weer een dag bij de Mol met een goud randje.  
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Dat nooit.  
Toen ik mij begin dit jaar als nieuw actief fietslid bij “De Mol” had aangemeld speelde zeker de 
gedachte om ooit meer dan 120km te rijden zeker niet! Sterker nog, ik moest er niet aan denken. Dan 
is daar uiteindelijk die bewuste zaterdag begin juni 2007; Enigszins nerveus sta ik ’s morgens om 
06.00 uur op om een goed bord brinta te nuttigen, mijn spullen bij elkaar te zoeken om mij en mijn 
racefiets vervolgens door mijn vrouw naar Zwijndrecht te laten vervoeren. Het is daar al gezellig druk 
maar de inschrijving verloopt probleemloos, zij het dat ik in mijn haast om mijn tas bij de volgauto te 
brengen, vergeet om consumptiebonnen voor de stops onderweg te kopen. Het wordt drukker en 
drukker en vlak voor het startschot om 08.00 uur wordt gelost staat er een indrukwekkende rij fietsers 
klaar om aan “de klus” van ca. 220km fietsen te beginnen. Mede door het prachtige weer en het 
gegeven dat de wind, al is dat niet al teveel, in de rug staat, wordt er een behoorlijk tempo 
aangehouden, zonder dat dit tot problemen bij de deelnemers lijdt. De eerste stop bij de Wouwse 
Plantage is dan ook snel bereikt en de door Super de Boer aangeboden versnaperingen gaan er, 
evenals de koffie (of iets anders), in als koek. De tassen van de deelnemers waren al uitgeladen 
zodat ook de zelf meegenomen etens- en/of drinkwaren voorhanden waren. Prima geregeld dus.  
Na de stop op naar België. Nog steeds in een strak tempo op naar Putte, alwaar zich voor mij als 
nieuweling iets aparts afspeelde. De Belgische Rijkswacht stond daar met een aantal motorrijders 
klaar om ons peloton veilig over de weg naar Antwerpen/Zwijndrecht te begeleiden. Onvoorstelbaar 
dat iets dergelijks in deze tijd nog geregeld kan worden! Mijn fietsmaat voor die dag, Henk van 
Eeden, vertelde dat er nog zich wel meer bijzondere zaken zouden afspelen. Wel hij had zeker niets 
teveel gezegd. Je zit toch wel vreemd te kijken als je op je fiets de Waaslandtunnel voor je ziet 
liggen, terwijl de weg naar en door die tunnel helemaal wordt vrijgehouden voor jouw als deelnemer 
aan Zwijndrecht-Zwijndrecht. Om de koude rillingen van te krijgen. Uiteindelijk wordt dan het eindpunt 
bereikt, maar niet dan nadat ook daar nog een verrassing op ons wachtte; een heus muziekkorps 
heette ons welkom. Niet zomaar een muziekkorps, neen, een fietsend muziekkorps bracht ons onder 
vrolijke muziek naar de sporthal in Zwijndrecht. Hulde voor diegenen die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Na ruim de tijd te hebben gekregen om weer wat op krachten te komen en ons te 
“herpakken” werd tegen 14.00 uur de terugreis aanvaardt, waarbij wij wederom muzikale begeleiding 
van onze fietsende muziekanten kregen. Na een vlotte doortocht richting de Waaslandtunnel, het 
blijft toch prachtig om als fietser de complete weg voor je alleen te hebben, ontstond er toch een klein 
(?) probleem. Voor de tunnel moest linksaf worden gegaan, waarbij tramrails moesten worden 
overgestoken. En daar ontstond het probleem; doordat de rails aanmerkelijk hoger lagen dan het 
wegdek kregen de wielen van onze fietsen het zo zwaar te verduren dat er in één klap (letterlijk en 
figuurlijk) er een recordaantal lekke banden waar te nemen viel. Dat onze materiaalwagen, overigens 
prima uitgerust, niet over zoveel reservewielen beschikte, mag geen verwondering wekken. De tocht 
werd tijdelijk (na de tunnel) stilgelegd om alle rijders weer op de fiets te kunnen krijgen. Prima 
herstelwerk van de materiaalmensen. Vervolgens werd de laatste rustplaats, Nispen, zonder 
problemen bereikt. Op de grens tussen België en Nederland hadden wij intussen afscheid genomen 
van de motorrijders van de Rijkswacht; prachtig werk was door hen verricht. Vrij snel na het vertrek 
uit Nispen merkte ik dat mijn fiets niet lekker aanvoelde en Henk gaf aan dat mijn achterband “er niet 
lekker uitzag”. Wellicht nog een gevolg van de tramrails? Hoe dan ook ik had een lekke band en 
meldde mij langs de kant van de weg bij de materiaalwagen. Een nieuw achterwiel was snel 
gestoken en ik kon er weer tegenaan. Met de hulp van de achterrijders werd ik vervolgens op bijna 
professionele wijze teruggebracht naar de groep. Grote klasse dacht ik zo. Inmiddels was het beste 
er toch wel af (en niet alleen bij mij) en ik begon op reserve aan de laatste loodjes, daarbij bijgestaan 
door mijn maatje. Ik ben hem dan ook veel dank verschuldigd voor zijn hulp. Gelukkig naderde het 
eindpunt met rasse schreden en zo kon ik uiteindelijk nog redelijk fris sportpark Bakestein bereiken. 
De ontvangst door de vele aanwezige fans was ook iets om niet zomaar te vergeten. Over vergeten 
gesproken; zonder iemand tekort te willen doen zou ik de organisatoren, Super de Boer, de voor- en 
achterrijders, de materiaalmensen, de motorenbegeleiders maar natuurlijk ook alle deelnemers willen 
bedanken voor een tocht die ik voor geen goud had willen missen. Mocht ik toch nog iemand 
vergeten zijn, het zij mij hopelijk vergeven.  
   

Hugo de Man  
  

 



Zwijndrecht NL — Zwijndrecht B. 2 juni 2007.   (door redactie ingekort/aangepast)  

Voor het clubblad had ik al eerder een verslagje geschreven ik zei daar dat ik met twee toertochten; 
de Voorjaarstour van 130km en de Omloop Midden Nederland van 150km wilde gaan uittesten of ik 
klaar was voor Zwijndrecht NL-Zwijndrecht B v.v.. Zo gezegd, zo gedaan. Deze waren dus mijn 
“testritjes” voordat ik mij zou aanmelden voor Zw-Zw. Vooral de laatste natuurlijk, want 150km was 
voor mij al een record. Voorheen reed ik ook vaak met een solex en heb ik ook toertochtjes 
meegereden. Erg leuk met zo’n groep solexjes. Sinds ik een aardig 2e hands racefietsje heb gekocht 
ben ik ook “weer“ gaan fietsen. Met mijn zoon ben ik naar Utrecht gefietst, op Hemelvaartdag 2006. 
Daarna heb ik zelf nog wat tochtjes gemaakt en ik kwam er al gauw achter dat ik bijna nog harder 
ging dan wanneer ik met de solex reed. Helemaal toen ik gewend was aan de nieuwe spd trappers. 
Januari 2007 ben ik lid geworden van De tourfietsclub de Mol. Soms kan ik met een mol-tocht 
meefietsen maar anders blijf ik trainen want uiteraard hoop ik met meer tochten mee te kunnen gaan.  
   
De Voorjaarstocht goed verlopen maar ik kreeg hier wel halverwege aardig last van mijn nek, dat was 
behoorlijk vervelend. Ik bleek later niet de enige te zijn. Halverwege de week was dat nog niet over. 
Toch doorgegaan met trainen, niet lang maar toch. Van Gaby kreeg ik een tip om de 
Brienenoordbrug te pakken om klimmetjes te trainen. Bedankt Gaby! Die heb ik nu twee keer gepakt 
om te trainen en dan ga ik er 4x overheen. Twee x heen en twee x terug. De Brienenoordbrug is 
900m lang. Als ik er dan voor de tweede x overheen was gegaan nam ik de route via Ridderkerk – 
Zwijndrecht, weer terug naar Sliedrecht, dan had ik er al gauw 65km opzitten. Mooi werk voor een 
maandag ochtend. Die tocht van Omloop Midden Nederland in Woerden beviel heel goed, zelfs beter 
dan de Voorjaarstocht. Die werd verdeeld in 3 etappes zeg maar. Twee grote stops bij Huizen en 
Leusden en een klein stopje bij Bilthoven “Het Koetshuis” En omdat deze tocht zo goed verlopen was 
voor mij, meldde ik mij meteen ’avonds aan om mee te gaan met Zwijndrecht NL- Zwijndrecht België. 
   
Ik was nog wel aan het dubben van welke tocht ik nog zou meegaan vóór de mega tocht. Zou ik wel 
of niet meegaan met de Supermolrit? Is het wel verstandig? Naast de trainingen van 65km en 70km, 
die ik bleef doen als het weer het toeliet ben ik toch maar meegegaan met de Supermolrit. Daar is 
het een en ander al over bekend. Desondanks ben ik wel blij dat ik die heb meegereden. Want 
ondanks dat ik de laatste 15 of 20km in de auto heb doorgebracht ben ik wel blij dat ik die heb 
meegereden. Ik had er toch zo’n 150km opzitten met de km’s van huis naar het clubhuis en terug 
meegerekend. En daar zat maar één pauze in. Dus dat was al wel een verschil met 150km met drie 
pauzes voor mij.  
   
Nu, 2 juni 2007, de dag van de Mega tourtocht was aangebroken. In de week tussen de Supermolrit 
en de Mega tourtocht ZW-ZW ben ik nog geregeld benaderd door mensen of ik het nog wel zag 
zitten om mee te gaan. Frank had nog geprobeerd of ik met mensen uit Sliedrecht mee kon rijden 
naar Bakenstein toe maar die gingen op de fiets naar Bakenstein en ik had er wel een beetje 
rekening mee gehouden dat ik erheen moest fietsen. Tijdens de trainingen naar de Brienenoordbrug, 
kwam ik daar op de terugweg langs en wist ik waar het was. Vanaf het eerste startsein, dat we door 
Zwijndrecht reden met zo’n peloton onder begeleiding van verkeerspolitie e.d. had ik al zoiets van, 
Waaooouuww!!! Ik weet niet wat ik meemaak. Gigantisch!! En al helemaal toen we die Zwijdrechtse 
spoorbrug overgingen , over de autoweg!! Ja, dat was wel het laatste wat ik verwachtte. Nevver nooit 
aan gedacht dat dat zo ging. Echt kicken. En heel die weg…..door heel Dordrecht zelf ook, gewoon 
over de autoweg en door roodlicht!! Het verkeer wordt even tegengehouden voor ons, dat wij voorbij 
konden. Met in je achterhoofd denkend aan al die gezichten langs de kant die ons voorbij zien komen 
hihi… Er werd wel tegen me gezegd, op Bakenstein, je moet ergens vooraan gaan in het peloton. 
Maar ja, met zo’n slurf, dacht ik huh? Vooraan? Zodoende begon ik ergens midden in het peloton. Er 
werd nog wel gevraagd aan me: “moet je niet verder voorin?” Maar op dat moment had ik het goed in 
die plek. Ik fietste naast Martin, iemand van De Mol tot aan de Wouwse Plantage. Tijdens die eerste 
stop zat ik gezellig tussen een paar Belgen. Tijdens de tweede etappe, naar Zwijndrecht B, reed ik 
naast Erik uit Zwijndrecht B. Lachen, Gezellig! Ik heb zitten genieten op die fiets!  
   
 
 

 



Aangekomen in Putte, de grensplaats, werden we opgewacht door de Belgische politie. Nee, Niet om 
ons in te rekenen maar om ons te begeleiden! Ik wist niet wat ik meemaakte. Geweldig! Erik zei: We 
worden begeleid door 15 “zwaantjes”, hij had ze zitten tellen.   Maar goed, de “flikken”, zooo. Wat 
kunnen die ervan, dat raast ons voorbij met loeiende sirenes op weg naar een kruispunt om voor ons 
het verkeer tegen te houden. Prachtig! En door ieder dorpje dat we passeerden, stonden mensen 
langs de kant om ons voorbij te zien gaan. Soms met een applausje. En dan voila! Rijden we op een 
gegeven ogenblik zo Antwerpen binnen. Die kerktoren van Antwerpen zo, recht voor je neus aan de 
horizon. En voor je banden een mega grote weg wat normaal zwart ziet van de auto’s, helemaal auto 
vrij. Precies wat iemand zei op het forum, je voelt je als Tom Boonen in de tour de France! En dan 
die tunnel die ook autovrij was voor ons, Nah… Ik wist wel dat ik daalde, maar toen ik op de km teller 
keek, dacht ik…”wat? 50 km/u….Zoveel? Effe goed mijn stuur vast houden. Ik was totaal niet bang in 
die tunnel, opletten moet je altijd. Het klimmetje naar boven viel eigenlijk best mee. Misschien wel 
dankzij de Brienenoordbrug. In Antwerpen reed ik nog naast Martine, een Belgische, voordat we de 
tunnel in gingen. Met het klimmetje naar boven, zag ik dat ze behoorlijk naar achteren was gegaan. 
Maar bijna in Zwijndrecht B, was ze alweer bijgekomen. En reed ze weer voor me. Aangekomen in 
de bebouwde kom van Zwijndrecht werden we opgevangen door de fietsende Fanfare. Als je dat 
voor het eerste meemaakt weet je ook niet wat je ziet, Je wordt gelijk goed afgeremd want die fanfare 
ging niet zo snel, 9km/u. Bij de spoorwegovergang en het Stationnetje van ZWIJNDRECHT B, 
stonden er 4 “ supporters” van mij, mijn man en kinderen, precies in de bocht. Ik nog roepen, maar ja 
de bomen gingen naar beneden, precies tussen het peloton in, mijn man lachen! Ze zagen me niet 
voorbij komen, maar ik zag hen wel. Ik kon op dat moment niet stoppen natuurlijk, maar ja, die zie ik 
wel bij de sporthal. Lekkere soep genomen met brood, gegeten en gedronken. Gezellig zitten, 
aardige pauze. Op een gegeven moment weer terug; eerst onder dezelfde begeleiding van de 
fietsende fanfare, over een nieuw fietspad, verder onder begeleiding van de 15 zwaantjes naar de 
tunnel. We reden over een spoorweg heen en ineens hadden er ten minste tien mensen een lekke 
band. Waaronder ik ook. Ik dacht eerst alleen de voorband, maar ook de achterband was plat. Die 
ook verwisseld en dacht -rijden met die handel- Ja, foutje! Mijn ketting reageerde niet op het 
vervangende wiel waardoor ik in de volgwagen moest. Dat was jammer maar het was ook prachtig 
om dat peloton voor je uit te zien. Op zo’n manier heb ik er toch ook van genoten.  
   
Bij de 3e stop in Nispen heb ik, met iemand van de Mol, de binnenbanden vervangen, wat nog best 
veel tijd kostte. Jammer dat die pauze dan net iets te kort was. Toen we klaar waren, wilden er al 
mensen verder fietsen, dat was best chaotisch. Gelukkig was daar nog Jaap, die mij naar voren in 
het peloton loodste. Dat ging met een raptempo…en een paar kreten als : OPZIJ!!!! en, ACHTER, 
OPZIJ!!!!!!!… Afwisselend reed ik de laatste etappe zo weer naast Martin van de Mol en dan reed ik 
weer naast een vrouw uit Nieuw-Lekkerland. Tussen Etten-Leur en Moerdijk hadden ze een fijne weg 
uitgezocht. ….kinderkopjes! Ik dacht: Wat!?! Kinderkoppen…hier ? Ik had die nog altijd in Vlaanderen 
verwacht….maar daar waren de wegen prima. Nu tref ik hier kinderkopjes, met aan de zijkanten 
klinkers, die pakte ik. Daar werd je ook aardig mee door elkaar geschud. En die weg was best lang. 
Eindelijk, na een bocht, werd de weg weer normaal. Daarna kwamen we onderweg nog langs een 
restaurant en al die mensen klappen toen we voorbij kwamen. Echt kicken!  
   
Maar uiteindelijk kwamen we stilaan dichter bij Dordt en dan op de plaats van de eind bestemming, 
Bakenstein. We kregen een erg leuke bandana als herinnering. Lekker weer even wat gedronken en 
bijgekomen. Iedereen bedankt die mij een e-mailtje of smsje hebben gestuurd met felicitaties!!!  
   
Het was een zeer geslaagde tocht!! Ik heb genoten van ieder moment…  
Wat mij betreft: Volgend jaar weer!!  
 

Groetjes, Dieuwke.  
  

 

 

 

  

 



Mijn uitdaging  
Via de website vroeg de toercommissie naar interessante fietstochten voor het volgende seizoen. 
Zaterdag 2 juni j.l. heb ik meegedaan aan Zwijndrecht (NL) Zwijndrecht(B) v.v. Dit is een tocht van 
215 km. Ik was op uitnodiging van een kennis die ik vorig jaar in de Pyreneeën heb ontmoet. Deze 
kennis was lid van “D.T.C. De Mol” die deze tocht voor de 30e(!) keer organiseerde.  
   
Vooraf heb ik flink wat lange afstanden getraind, want ik was nooit verder gekomen dan 165 km. Op 
2 juni verzamelen in het clubhuis van D.T.C. de Mol. Clubtenue aan, maar ik was niet de enige van 
Z’77. Ik heb mij nog voorgesteld aan Thijs (?), die ik van gezicht kende van de dinsdag senioren. Om 
8 uur werd het startschot gelost door de burgemeester. 250 man op weg naar Zwijndrecht(B). Een 
behoorlijke groep, maar de wegen werden voor ons afgezet, het peloton had op kop een stuk of 6 
voorrijders, herkenbaar aan hun hesjes, een stuk of 6 achterrijders en in het midden waren ook nog 
een flink aantal rijders van de organiserende vereniging. Er reden 2 politiemannen op de motor mee 
een stuk of wat verkeersregelaars, een bezemwagen en nog wat volgauto’s. Een prima 
georganiseerde tocht.  
   
Het was best wel warm. Heen windje mee, maar gezellig kletsend met mijn fietsmaatje vlogen de 
eerste 65 km voorbij. In de buurt van de Wouwse passage de eerste stop. 250 man die moeten 
worden voorzien van koffie met of zonder appelpuntje. Super de Boer sponsorde, dus er werd door 
deze supermarktketen vlot bananen, sportdrank, krentenbollen etc uitgedeeld. Dit alles op vertoon 
van een bon, dat bij de inschrijftafel was verkregen. Er was een groot bord met de vertrektijd er op, 
dus je hoefde echt niet te dringen om je banaantje te bemachtigen. Hierna vertrok de stoet richting 
België. Valpartij. Stoppen om te helpen was verboden. De pechvogels werden geholpen met nieuw 
materiaal, wonden verzorgd en ze werden door de achterrijders teruggereden naar het peloton. Wat 
een organisatie. Lekke band? Je kreeg meteen een ander wiel en een bon waarmee je bij de finish je 
eigen wiel weer kon krijgen tegen inruil van het geleende wiel. Bij de grens werden wij opgewacht 
door zeker 6 rijkswachten op de motor, die de wegen voor ons vrijmaakten. Op een gegeven moment 
dacht ik dat er wel 10 waren.  
   
We naderden Antwerpen, Spectaculair was om met deze enorme groep de Scheldetunnel in te 
rijden. Dit ging met ruim 50km per uur. Er moest even op de pedalen gestaan worden om die tunnel 
weer uit te komen. Een beetje “klimmen” was wel lekker, want de tocht was erg vlak. Toen we 
Zwijndrecht inreden werden we opgewacht door een Belgisch fanfarekorps op de fiets. Meteen 
duikelt je gemiddelde naar beneden, maar wie maalt daar om? Grote trom achterop een tandem. 
Bekkens op het stuur. Toespraak van de Belgische burgemeester, Soep met brood en een uur later 
weer terug naar Nederland. Uitgeleide door de fanfare, wat een sfeer. In Antwerpen reden een man 
of twintig tegelijk lek toen een paar hoog liggende tramrails linksaf moesten worden genomen. Dit 
was iets te veel voor de organisatie. Dus moesten wij zo’n 10 minuten aan de kant. Prachtige tocht 
door het “Grensoverschrijdende natuurgebied” Afscheid meteen belconcert van de toerrijders voor 
onze Belgische motorrijders. En na 45 km een stop ergens in Brabant. Na een half uur startten wij 
met de laatste etappe. Weer zo’n 60 km. Wind tegen, maar daar merk je niet veel van in zo’n groep. 
Er werden nog wat kasseienstroken opgezocht, de “beklimming van de Moerdijkbrug” zag er 
indrukwekkend uit, maar verder was het trappen en veel drinken. Na 200km begonnen mijn tenen 
pijn te doen, nog effe volhouden!! Om 10 over half 7 waren wij weer terug, het bier smaakte heerlijk 
en iedereen kreeg een jubileum-bandana. De tocht was goed te doen, je moest eigenlijk meer 
zitvlees hebben dan spierkracht. De daadwerkelijke fietstijd was 8 uur en 15 minuten. Het 
gemiddelde lag op 26 km per uur. Voor de organisatie een 10 en volgend jaar zien ze mij weer!! 
Misschien met nog meer Z’77 leden.  
   
O ja, het belangrijkste De €7,50 inschrijfgeld ging naar het KiKa-fonds.  
   

Frans Teunisse.  
   

 

 

 



Ingekomen E-mail:  
Beste Jan, Hierbij wil ik jou en TC de Mol hartelijk danken voor de fantastische organisatie van 
Zwijndrecht-Zwijndrecht.  Het was heerlijk om zo onbekommerd te fietsen, het verkeer prima 
geregeld, een leuke ontvangst in Belgie en zelfs nog geld over voor een goed doel. 
   

Met vriendelijke groet, Theo Schrijver    
   

 ------------------------------------------------------------  
  
Tocht der tochten .   
Beste Jan, Gefeliciteerd met het verloop van de tocht.  
Ik heb al een fiks aantal keren deze tocht gereden maar deze keer vond ik veruit de beste!!!!!!!!!!!!  
Natuurlijk doe je zoiets niet alleen maar je voelt je wel de hoofdverantwoordelijke op deze dag.  
Niet iedereen zal beseffen wat voor werk hier in is gaan zitten, maar de uren zijn voor jou niet meer 
te tellen. Het gevoel is daardoor des te beter als het zo positief is gegaan en wat een leuke reacties 
op reflecties.  Je kan en mag terug kijken op een perfecte dag.  
 
Jan, bedankt namens de tussengroep voor deze fijne dag. 

Groeten Jannes Schreuder  
   

 ------------------------------------------------------------  
  
Beste heer Korteland ,  
   
De eerste keer dat we mee reden , wat perfect georganiseerd !!!! het was een mooie dag en wat een 
sensatie toen er vele lek reden net voor de waastunnel !!!  even mochten we ons wanen als een 
Lance of een tom boonen dwars door belgie !! tot volgende jaar !!!,  

Pieter en zijn maten  
   

 ------------------------------------------------------------  
  
Beste Jan,  
   
De meeste mensen (zoals ik) hebben geen idee wat er bij komt kijken om zoiets te organiseren als 
Zwijndrecht - Zwijndrecht v.v.  Jij en je mannen hebben werkelijk een TOP-PRESTATIE geleverd!!!!  
   
Ik ben gisteren overladen met complimenten van Mol-leden en niet-Molleden.  Maar ook mijn zwager 
en een vriend van ons waren zo enthousiast dat ze graag nog eens mee willen doen!  Ook mijn 
vrouw was zeer onder de indruk, heeft het erg naar haar zin gehad en hoorde alleen positieve 
geluiden in het peloton.  De hele organisatie van rustplaatsen, portofoons, volgauto's etc. etc. was 
werkelijk fantastisch.  En dat vanuit "het niets" opgestart; petje af!  
   
Vooral ook een compliment aan Cees voor de route; zo'n lange afstand in zoveel mooie omgevingen; 
iedereen heeft daar erg van kunnen genieten!!!  
   
Jullie mogen héél erg trots zijn!  

Vriendelijke groet, Jaap Booster.  
   

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

   

Organisatie tijdens de tocht  
   
Voorrijders: 
Jan Korteland, Wout Borman, Cees Bakker, Karel Uitterlinden, Adri Bras, Wim Bakker, Ardwil 
Goedebuur en Bas de Haas  
   
De Opvang: 
Anton Honcoop en Wim Verbakel.  
   
Tussenrijders: 
Jannes Schreuder, Jan Hopman, Rene ’t Jong, Margo v. Rhoon, Marjon Blaas, Stefan Schmidt, Bert 
de Kluyver en Jeroen Dunnebacke.  
   
Achterrijder: 
Rob v Rutten, Anne Marie Verjaal, Eveline Verjaal, Gerrit van den Bogerd, Jaap Booster, Harry 
Rykse, Chris Ockeloen, Kees Baan, Gino Hoogenboom, André Hoogenboom, Ronald van Rhoon, 
Charles van Andel, Ferry van Galen, Theo Rutten, Bram Klinkenberg, Cock de Snoo, Rien Nap, Dani 
Pellikaan, Kees de Visser, Peter Rieske, Ton Kleine en Peter Willemse  
   
Motorrijders;  
Ben Veldman(politie), Arie de Boef, John Kuiters en Kees Platteel.  
   
Chauffeurs / bijrijders;  
Ad Stam, Anton Verjaal, Wim van Papendrecht, André Vlasblom, Chris Korevaar, Rinus van de 
Burgh, Kees van Iwaarden, Co Naaktgeboren en de Super de Boer chauffeur Gerjan Witter, Roy de 
Ligt en medische dienst Eric van de Broek en Bram van de Broek.  
 
 

 



Bedankje aan diegenen, die verder iets in de organisatie voor de rit hebben betekend:  
Peter Troost, André Hoogenboom, Henk van Eden, Gerrit van den Bogerd, Mauro Danese, Michel 
v/d Dool, Theo Rutten, Ardwil Goedegebuur, Yolande Korteland, Joke Uitterlinden, Sonja Bakker, 
Rob den Ouden ( S.I.C.Z.) Gerard Timmermans ( afd communicatie Zwijndrecht), Annet Fliers 
(secretaresse burgemeester Scholten) en onze Belgische sportvriend(in)en; sportpromotie Veerle 
Nyssen, Annemie van Mieghem, schepen van sport Kris Herremans, de Antwerpse en Zwijndrechtse 
(motor-) politie en het Belgische Rode kruis.  
   
   

SPONSOREN. 
Hans Anders, Gorinchem.  
Maasboulevard Assurantien, Barendrecht,  
Super de Boer, Ridderkerk.  
B.O.M. Modern B.V., Rotterdam.  
Dierenambulance, Zwijndrecht.  
Aecom Radiodiscount, Zierikzee  
Amtra Engineering, Dordrecht.  
Sportcity, Dordrecht.  
Quadrant Architecten VOF, Zevenbergen.  
L.J.H. Hopmans -dierenarts, Dordrecht.  
C.J.T. Baan- tandarts, Dordrecht.  
Ramazotti’s, Numansdorp  
Boermarke BV, Enschede.  
Garage Hofman / Aantjes, Nieuw Lekkerland.  
Efha Hofland, Ridderkerk.  
Soton BV, Oosterhout.  
Plieger Sport, Meerkerk.  
AGS. BV, Dordrecht.  
Electro Supply, Dordrecht.  
Schouten automobielbedrijf, Alblasserdam.  
Heineken Brouwerijen, Rotterdam.  
Jan Verschoor, Ridderkerk.  
Machine fabriek Het Stempel bv, Zwijndrecht.  
Baartman VOF, Dordrecht.  
Seijffert & van Hillo, Zwijndrecht.  
Korevaar Sanidrome, Sliedrecht.  
Van Gent Autobedrijf, Zwijndrecht.  
C.J. Ockeloen, bedrijfsarts, Dordrecht.  
J.J. Hendriks & Zn, Rotterdam.  
Smit Mode, H.I. Ambacht.  
Simplus Brandblusapparaten bv, Dordrecht.  
Auto- en motorrijschool Waardenburg, Dordrecht.  
Pellikaan’s Verpakkingen, Sliedrecht.  
Krijsman Bouw BV, Dordrecht.  
IJskoning, Dordrecht.  
John v/d Stee, Dordrecht.  
Gemeente Zwijndrecht NL.  
Gemeente Zwijndrecht België.  
Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht.  
     

 

 

 

 

      



Een Belgische terugblik op   Zwijndrecht (NL) – Zwijndrecht (B)  
   
Zaterdag 2 juni 2007. Om 5u45 's ochtends verzamelden 47 Belgische deelnemers aan de sporthal. 
Fietsen inladen en de bus op richting onze Zwijndrechtse noorderburen. Aan sportpark Bakestein 
heerste inmiddels een grote bedrijvigheid. Schepen van sport Kris Herremans begroette 
burgemeester Antoin Scholten waarna het startsein volgde. Vanuit de volgwagen aanschouwde 
schepen Herremans en schepen Vermeulen heel het gebeuren. Een knappe organisatie van DTC De 
Mol. Aan de grens met België werden de renners opgewacht door het Belgische Rode Kruis en een 
tiental agenten op motoren van de verkeerspolitie Antwerpen. Jaar na jaar zorgen zij voor een veilige 
doortocht in België. Wij zijn hen dan ook enorm dankbaar voor hun steun. Ook een dankwoordje aan 
de Zwijndrechtse politie, die het gezelschap op de linkeroever van de Schelde vervoegde, is hier op 
zijn plaats.  
   
Aan het Kerkplein in Burcht werd het kleurrijk en vooral lang uitgerekt peloton, opgewacht door 
zestien muzikanten van de Koninklijke Fietsfanfare “De Zwaluw” uit Eernegem in West-Vlaanderen. 
Deze veloclub bestaat dit jaar 115 jaar en is uniek ter wereld. Het feestelijke gezelschap werd aan de 
sporthal welkom geheten door burgemeester Willy Minnebo. Omdat de wielertoerrit ook een goed 
doel in Nederland steunde overhandigde schepen Herremans een cheque van 250 euro voor de 
actie “Kinderen Kanker Vrij”.  
   
Na de nodige spijzen en dranken zwaaide de Belgische delegatie de renners uit. Wij kijken al 
veelbelovend uit naar een 31e editie.  
   
Schepen Herremans dankt DTC De Mol voor de prettige samenwerking alsook het personeel van de 
sportdienst voor het warme welkom aan de renners! 
   

   
  

Veerle Nyssen,  
sportdienst Zwijndrecht (B)  

  

 

 

 

 

   
 



Nawoord.   
 

Als voorzitter van D.T.C. de Mol mag ik het nawoord schrijven van deze 
speciale editie van ons clubblad. Een speciale editie geheel gewijd aan 
onze eigen klassieker Zwijndrecht -Zwijndrecht. Een tocht die dit jaar 
alweer voor de 30e keer is verreden. Zoals u zult begrijpen was het 
enorme succes van dit jaar niet mogelijk geweest zonder u. Of u nou als 
deelnemer heeft meegefietst, als sponsor een donatie heeft gedaan, als 
mede organisator of medewerker uw medewerking heeft verleend, U 
heeft met z’n allen deze onvergetelijke dag ook echt onvergetelijk 
gemaakt. Om voorzitter te zijn van een dergelijk vereniging die dit kan 
bewerkstelligen is uiteraard een hele eer. Natuurlijk geldt dat ook voor 
mijn medebestuursleden van het dagelijkse bestuur.  

   
De opbrengst voor KiKa is zonder meer fantastisch te noemen. Een ongekend hoog bedrag wat wij 
met z’n allen bij elkaar hebben gebracht. Ook hier is weer bewezen dat het goede doel nog steeds 
onder uw aandacht is.  
 

Wat rest voor ons, is om alweer te denken aan het komende jaar. Dan wel geen jubileum maar wij 
zijn zeker van plan om dit succes volgend jaar minimaal te evenaren. Alle deelnemers van 2007 
nodig ik hierbij dan ook van harte uit, om wederom aanwezig te zijn op de editie van 2008. Wij 
hebben uw adres en zullen u zeker doorgeven wanneer de 2008 editie zal gaan plaats vinden. 
Daarnaast kan ik alleen nog maar vragen, om onze tocht der tochten onder de aandacht te brengen 
van een ieder die hier aan zou kunnen deelnemen. Wellicht hebben wij dan nog meer deelnemers 
dan de 250 fietsers van dit jaar.  
   
Dus zeg ik, tot volgend jaar op de 31e editie.  
   

Rob van Rutten  
Voorzitter D.T.C. de Mol  

  
   
    
    

Als afsluiting hopen wij jullie allen in 2008 terug te mogen zien bij de 31e Zwijndrecht — 
Zwijndrecht of uiteraard één van onze andere tochten.  
   
Binnenkort, op zaterdag 25 augustus 2007 wordt onze Molentocht weer verreden, hierbij zijn 
tochten uitgezet van 80 en 120 km (V.T.T.) voor de sportieve en recreatieve toerfietsers en een 
gezinstocht over 40km. Alle afstanden zijn volledig gepijlde routes door de Alblasserwaard waarbij 
U langs de mooiste plekjes en diverse molens komt.  
   

zie de website www.fietsclubdemol.nl voor verdere details.  
   
 

      

  

Clubgebouw: Vogelaarsweg 6 – Recreatiegebied Hollandse Biesbosch  – Dordrecht.  Tel. 
078 – 6164303.  

    

De Mol op internet: www.fietsclubdemol.nl  
    

E-mail: info@fietsclubdemol.nl 
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